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Escape de Biesbosch - Spectaculair dagje uit met Escape Room
en vaartocht

Spectaculair uitje in de Biesbosch
U start met een spannende Escaperoom. Na de escaperoom maak je een prachtige vaartocht. Ontdek de natuur van Nationaal Park de
Biesbosch met een fluisterstille sloep. U mag zelf de sloep besturen. De sloep is heerlijk ruim en eenvoudig te besturen (geen vaarbewijs
nodig). Natuurlijk hebben wij diverse prachtige routes klaarliggen. De dag kan worden afgesloten met een gezellige barbecue of een
heerlijk a la carte diner (optioneel).

Het voorbeeldprogramma
13:00 uur: Ontvangst met koffie en gebak (optioneel)
13:30 uur: Start spannende Escaperoom de Bomkelder of het Medicijn
14:30 uur: Einde Escaperoom + Start zelfstandige vaartocht door Nationaal Park de Biesbosch
17:30 uur Terugkomst te Fort Lunet + start heerlijke barbecue of tapas diner (optioneel)
Let op: Dit is een voorbeeldprogramma, alles kan aangepast worden aan uw specifieke wensen.

Dit spectaculaire uitje in de Biesbosch is inclusief:
Keuze uit de Escaperooms (De Bomkelder of Het Medicijn)
Zelfstandige vaartocht door de Biesbosch; u krijgt een routekaart van ons mee

U kunt de sloep niet afsluiten tegen zon of regen. Er zit een zonne- of regendak op, maar niet over de hele boot
Prijs: vanaf € 35,00 p.p. op basis van een groep van minimaal 6 personen.
Voor kinderen t/m 12 jaar hebben wij speciale kindertarieven. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

U kunt de dag uitbreiden met:
Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
Ontvangst met lunch: vanaf € 15,15 p.p. inclusief koffie en thee
Gevulde koelbox (ongeveer 24 non-alcoholische blikjes) aan boord: € 33,00 per koelbox
BBQ: € 26,40 p.p. (het vlees wordt voor u klaargemaakt) (exclusief drankjes)
A la carte diner: hoofdgerecht vanaf € 19,25 p.p. uit te breiden met voor- en nagerecht (exclusief drankjes)

Voor kinderen hebben wij speciale menu's. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
BBQ is te boeken vanaf 10 personen. Met groepen < dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te reserveren.
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De prijs van dit spannende groepsuitje is geldig tot en met 31 december 2020.
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